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ԳԼՈՒԽ 1.  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սույն կանոններով սահմանվում են «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» 

իրավաբանական անձանց միության (այսուհետ` Բյուրո) անդամ ապահովագրական 
ընկերությունների (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Բյուրո ներկայացվող 
հաշվետվությունների ձևերը, բովանդակությունը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները և 
այդ հաշվետվությունների լրացման հրահանգը: 

2. Ընկերությունները Բյուրո են ներկայացնում ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված 
գործառնությունների մասին հաշվետվություն (ԱՊՊԱ-01 հաշվետվություն):  

3. Ընկերությունները ԱՊՊԱ-01  հաշվետվությունը Բյուրո են ներկայացնում ամսական 
կտրվածքով` հաշվետվության մեջ ներառելով հաշվետու ժամանակահատվածի ամբողջ 
տվյալները, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն կանոններով: Ընդ որում սույն կանոնների 
իմաստով հաշվետու ժամանակահատված է համարվում հաշվետու ամիսը ներառող 
տարվա հունվարի 1-ից մինչև հաշվետու ամսվա վերջին օրը ընկած ժամանակահատվածը: 

4. ԱՊՊԱ-01 հաշվետվությունը ներկայացվում է Ձև 1-ով սահմանված ձևին 
համապատասխան: 

5. Հաշվետվությունը Բյուրո է ներկայացվում «…xls» ձևաչափով` Սի-Բի-Էյ-նեթ 
համակարգի միջոցով, իսկ համակարգից օգտվելու անհնարինության դեպքում` 
մագնիսական կրիչով:  

6. Ամսական հաշվետվությունը Բյուրո է ներկայացվում հաշվետու ամսվա վերջին 
օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

7. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե այն ներկայացվել է 
սույն կանոններով սահմանված կարգով և ձևով և դրա էլեկտրոնային տարբերակը չունի 
ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերություն: Թերությունների առկայության դեպքում 
Բյուրոն այդ մասին 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հաշվետվությունն 
ուղարկած Ընկերությանը: 

8. Ստացված հաշվետվություններում ներառված տվյալների հիման վրա Բյուրոն իր 
պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է համապատասխան 
վիճակագրական տեղեկատվություն` յուրաքանչյուր Ընկերության գծով և ԱՊՊԱ ոլորտի 
վերաբերյալ ընդհանրական տեղեկատվության ձևով:  

ԳԼՈՒԽ 2. 

ԱՊՊԱ-01 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ 
9. Հաշվետվության «Հաշվետվություն ներկայացնող ապահովագրական ընկերություն» 

տողում լրացվում է հաշվետվությունը ներկայացնող Ընկերության անվանումը: 
10. Հաշվետվության «Հաշվետու ժամանակահատված» տողում լրացվում է հաշվետու 

ամիսը ներառող տարվա հունվարի 1-ը` որպես հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ և 
հաշվետու ամսվա վերջին օրը: 

11. Հաշվետվության 1-ին սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից կնքված ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի քանակը` անկախ այդ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքից: 
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12. Հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում է այն ավտոտրանսպորտային 
միջոցների քանակը, որոնց վերաբերյալ Ընկերության կողմից կնքվել է ԱՊՊԱ 
պայմանագիր` անկախ այդ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքից, ներառյալ այն 
ավտոտրանսպորտային միջոցների քանակը, որոնց օգտագործումից բխող 
պատասխանատվությունը ապահովագրվել է նախկինում կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրում 
լրացում կատարելու միջոցով: 

13. 3-րդ սյունակում լրացվում է այն ավտոտրանսպորտային միջոցների քանակի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնց վերաբերյալ հաշվետու ամսվա վերջին օրվա 
դրությամբ առկա է գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր։ 

14. 4-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
գծով հավաքագրված և հավաքագրվելիք (անկախ ապահովագրավճարների վճարման 
համար նախատեսված ժամկետից և Ընկերության կողմից այդ ապահովագրավճարների 
վաստակած լինելու հանգամանքից) ապահովագրավճարների մեծությունը։ 

15. 5-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից հաշվեգրված 
ապահովագրավճարների մեծությունը: 

16. 6-րդ սյունակում լրացվում են ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարեցման (վաղաժամկետ 
դադարեցման) արդյունքում Ընկերության կողմից այդ պայմանագրերի գծով 
ապահովադրին վերադարձրած կամ վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարների 
մեծությունները։ 

17. 7-րդ սյունակում լրացվում է տեղի ունեցած և Ընկերության կողմից գրանցված 
ապահովագրական պատահարների քանակը, ընդ որում միևնույն պատահարի 
վերաբերյալ Ընկերության կողմից մի քանի անձից ստացված հաղորդումները 
ներկայացվում են մեկ անգամ: 

18. 8-րդ սյունակում լրացվում է ապահովագրական հատուցում ստանալու համար 
տուժողի կողմից Ընկերությանը ներկայացված դիմումների քանակը` անկախ դիմումին 
կից համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման փաստից: 

19. 9-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից բավարարված և տուժողին (նրա 
իրավահաջորդին) վճարված դիմումների քանակը։ 

20. 10-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից բավարարված և տուժողին (նրա 
իրավահաջորդին) վճարված դիմումների ընդհանուր գումարի մեծությունը: 

21. 11-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից բավարարված, սակայն դեռևս 
տուժողին (նրա իրավահաջորդին) չվճարված դիմումների քանակը: 

22. 12-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից բավարարված, սակայն դեռևս 
տուժողին (նրա իրավահաջորդին) չվճարված դիմումների ընդհանուր գումարի 
մեծությունը։ 

23. 13-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերությանը ներկայացված` մեկ 
ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող վնասի գծով հատուցումից 
ամբողջությամբ հրաժարվելու մասին դիմումների քանակը: 

24. 14-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից մերժված դիմումների քանակը: 
25. 15-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ԱՊՊԱ 

պայմանագրերի գծով Ընկերության կողմից ձևավորված` չվաստակած 
ապահովագրավճարների պահուստի (ՉԱՊ) ընդհանուր գումարի մեծությունը։ 



4 

 

26. 16-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի գծով Ընկերության կողմից ձևավորված` տեղի ունեցած, սակայն 
ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի (ՏՉՊՊ) ընդհանուր 
գումարի մեծությունը։  

27. 17-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի գծով Ընկերության կողմից ձևավորված` հատուցում ստանալու համար 
Ընկերությանը ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստի 
(ՆՉՊՊ) ընդհանուր գումարի մեծությունը։  

28. 18-րդ սյունակում լրացվում է Ընկերության կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում 
ապահովագրական հատուցումների կարգավորման գծով հաշվեգրված ծախսերի (վնասի 
գնահատման, պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննության, ծանուցումների 
ուղարկման, օրենքով սահմանված դեպքերում որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու և 
այլն) ընդհանուր գումարի մեծությունը: 



-

օօ աա տտ    օօ աա տտ

Քանակ
Ընդհանուր 

գումար 
(հազ. դրամ)

Ընդհանուր 
գումար

(հազ. դրամ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

5

ՉԱՊ-ի 
ընդհանուր 

գումարը  
հաշվետու 

ամսվա 
վերջին 
օրվա 

դրությամբ  
(հազ. դրամ)

ՏՉՊՊ-ի 
ընդհանուր 

գումարը  
հաշվետու 

ամսվա 
վերջին 
օրվա 

դրությամբ  
(հազ. դրամ)

ՆՉՊՊ-ի 
ընդհանուր 

գումարը  
հաշվետու 

ամսվա 
վերջին 
օրվա 

դրությամբ  
(հազ. դրամ)

Տ/Մ-ների 
քանակ, 
որոնց 

վերաբերյալ 
կնքվել է 
ԱՊՊԱ 

պայմանագի
ր 

Հաշվետվություն ներկայացնող ապահովագրական ընկերություն`

Տ/Մ-ների 
քանակ, 
որոնց 

վերաբերյալ 
հաշվետու 

ամսվա 
վերջին 
օրվա 

դրությամբ 
առկա է 
գործող 
ԱՊՊԱ 

պայմանագի
ր 

Կնքված 
ԱՊՊԱ 

պայմանա
գրերի 
քանակ

Հաշվեգրվա
ծ ապ. 

վճարներ 
(հազ. դրամ)

Կարգավորված դիմումներ

Հատուցում 
ստանալու 

համար 
ներկայաց

ված 
դիմումների 

քանակ

Գրանցված 
պատահար

ների քանակ

Հավաքագրվ
ած և 

հավաքագր
վելիք
 ապ. 

վճարներ 
(հազ. դրամ)

Վերադարձ
ված կամ 

վերադարձ
ման 

ենթակա 
ապ. 

վճարներ
 (հազ. 
դրամ)

Քանակ

Մերժված 
դիմումներ
ի քանակ

11

Ապ. 
հատուցում

ների 
կարգավորմ

ան 
նպատակով 
կատարված 

ուղղակի 
ծախսեր

 (հազ. դրամ)

Ձև 1
««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ անդամ 

ապահովագրական ընկերությունների կողմից Բյուրո ներկայացվող 
հաշվետվությունների ձևերի, բովանդակության, ներկայացման կարգի 

ու ժամկետների և լրացման հրահանգի» կանոնների

Հատու
ցումից 

հրաժար
վելու 

մասին 
դիմումներ
ի քանակ

Բավարարված, սակայն 
դեռևս չվճարված

Հաշվետու ժամանակահատված

Բավարարված և 
վճարված

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՊԱ-01
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